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دونينالماضيالعامينمدىعلىوسطاءخاللمنأوكرانياإلىاألسلحةمندوالرمليارقيمتهمابلغارياأرسلت➢
.Euractiv-البلدينبينمباشراتفاقأي
لتضليلةالعسكريالمعداتمنللنفخقابلةنماذجتصنيعفيالمتخصصة،التشيكيةInflactechشركةأطلقت➢

.يكيةالتشالحكومةقبلمننفخنماذجتصديرقرارعلىالموافقةتتمأنيجب.المزيفةHIMARSإنتاج،العدو
"الخداعيةالشراك"أنإلىاإلعالموسائلوتشير.بالضبطالنماذجهذهبيعمكانعنالشركةتكشفلم،اآلنحتى
.جو-أرضHIMARSصواريخنظامتدميرعلىكدليلروسياتقدمهاأنالممكنمنكانالمدمرةللنفخالقابلة
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سيشملكانيوالذ،األسلحةتصديربإعادةبالسماحطلبًاالسويسريالبرلمانرفض،النقاشمنساعاتعدةبعد➢
.الصنعسويسريةبأسلحةأوكرانياتزويد

التي(IWOC)الشجاعةالدوليةالمرأةجائزةعلى(تايرا)بايفسكايوليااألوكرانيةوالمتطوعةالمسعفةحصلت➢
معنويةاعةشجأظهربيفسكا"تايرا"يوليا"إنبيانفيالخارجيةوزارةوقالت.األمريكيةالخارجيةوزارةقدمتها

."يرحمالالذيالروسيالعدوانضدأوكرانياعنالدفاعأثناءعاديةغيروجسدية
ألمانية2ليوبارددبابة14منأخرىدبابات10سترسلبولنداإنبالشتشاكماريوسالبولنديالدفاعوزيرقال➢

.أوكرانياإلىحديثةالليوبارددباباتنقلواالذينالغربيينالحلفاءأولبولنداكانت.األسبوعهذاأوكرانياإلىالصنع
PT-91طرازمندبابة60أيًضاوارسوستوفر Twardy.

مهمةمدةكندامددست،لهووفقًا.ترودوالوزراءرئيس-لألوكرانيينالعسكريالتدريببرنامجتوسيعبصددكندا➢
مهاراتلتعليممدربينأيًضاوسترسل،األقلعلى2023أكتوبرحتىأوكرانيافيUnifierالهندسيالتدريب
.األوكرانيالعسكريالقتاليالطب

مذكرةلسنميكإجبيرجأوليأوكرانيالدىالدنماركوسفيرزمازييفاحنااإلقليميميكواليفمجلسرئيسوقع➢
شأنهنموالوظائفالمساكنبترميميتعلق،الخصوصوجهعلى،األمرإن.ميكواليفمنطقةإعمارإعادةبشأن
.ديارهمإلىالعودةعلىالمحليينالسكانيشجعأن
دولة30علبالفهناكأنأعلنأنيسعدني"التليثونفيالهواءعلىكوليبادميتروأوكرانياخارجيةوزيروقال➢

أنةالمجموعهذهفيالمشاركةتعني."اليومالمجموعةهذهإلىاليونانوانضمت.لروسياالخاصةالمحكمةتدعم
ضدوانيالعدالعملبسببروسياقيادةعلىستحكممنفصلةخاصةمحكمةإنشاءإلىالحاجةعلىتوافقالدولة

ودائرتهبوتينبمباشربشكلستهتموبالتالي،العدوانجريمةعلىخاصبشكلالخاصةالمحكمةستركز.أوكرانيا
.الداخلية
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اتفاق"تنفيذمواصلةلمناقشةألوكرانيازيارةفياألربعاءيومجوتيريشأنطونيوالمتحدةلألممالعاماألمينوصل➢
."الحبوب

كما.للغايةضروريأمرمارس18بعدالغذائيةالحبوبمبادرةاستمرارأنعلىوجوتيريشزيلينسكياتفق➢
وإنشاء،لروسياالنوويواالبتزاز،المحتلةZNPPمنطقةمنالسالحونزع،األوكرانية"السالمصيغة"ناقشوا
.خاصةمحكمة

Leopardطرازمنبرتغاليةدباباتوثالثألمانيةدبابة18أوكرانياستتلقى➢ إلىمارسشهرنهايةبحلول2
.بيستوريوسبوريساأللمانيالدفاعوزير-مدربةأطقمجانب

خاللألوكرانيافاءالحلقدمهاالتيللمساعداتاإلجماليةالتكلفةإن،ستولتنبرغينس،الناتولحلفالعاماألمينقال➢
.عسكريةمساعداتملياًرا65منها،يورومليار150حواليتبلغالشاملةالحرب

ضمنأوكرانياإلىMiG-29طرازمنالمقاتلةطائراتهالنقلوارسواستعداددوداأندريهالبولنديالرئيسأكد➢
.الدوليالتحالف

."الفورىعلالستخدامهامستعدةستكونأوكرانياأنمنواثقوأناالطائراتهذهلتسليممستعدوننحن"دوداوقال➢
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دولستتلقى،خطةللوفقًا.المشتركوشرائهاألوكرانياالذخيرةتوريدتسريععلىسابقًااألوروبياالتحادوافق➢
ومليار،أوكرانياإلىالمدفعيةقذائفمنالمزيدإلرساليورومليار1بقيمةماليةحوافزاألوروبياالتحاد
قال،ياألوروباالتحادفيالدبلوماسيةرئيس،الجديدةللقذائفالمشتركالشراءإلىستذهبأخرىيورو

.بوريلجوزيب

ذلكفيماب،الروسيةالنوويةالطاقةعلىالمفروضةاألوروبياالتحادعقوباتوبلغارياوالمجرفرنساتمنع➢
.روساتوم

شعرتيثح،أخرىقطاعاتلتشملأنشطتهاتوسيعفيبدأتروساتومبأنتفيدمعلوماتبروكسلتلقتكما➢
وفي،روسيالالنوويالوقودتستخدمالنوويةللطاقةمحطاتهاأنسابقًافرنساصرحت.العقوباتمنبالحماية
.الباكستانيةالنوويةالطاقةمحطةمنجديدتينطاقةوحدتيروساتومتبنيالمجر

مدافعصديربتالقراريتعلق.أوكرانياإلىالعسكريةومعداتهامعداتهاتصديربإعادةإلستونيافنلنداسمحت➢
.العسكريةالبضائعمنكلوحداتعددتحديديتملم.لهاوقذائفD-30ملم122عيارمنهاوتزر

تانيا،جيةالخاروزارةرئيسةوقالت.لإلرهابراعيةبروسياباالعترافقراراسلوفينيابرلمانلجنةرفضت➢
."بأكملهالروسيللشعبمعاقبةبمثابة"المبادرةهذهمثلإن،فايون
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دميترووداعمراسمحضرت،زيلينسكيمع-كييفإلى،مارينسانا،فنلنداوزراءرئيسةوصلت➢
.الذهبيةميخايلوكاتدرائيةفي،باخموتعهدفيتوفيالذيأوكرانيابطل،كوتسيوبيل

وكرانياأعلىالهجوممسؤوليةتتحملأنروسياعلىإن،الرئيسمعمشتركاجتماعفي،مارينساناوقالت➢
.بهالحقتالتياألضرارعنتعويضاتدفعوكذلك،الحربخاللارتكبتالتيوالجرائم

تعويضاتلدفعاألوكرانيةوالمنظماتالمواطنينمنالمقدمةللطلباتسجلإنشاءاألوروبيةالمفوضيةاقترحت➢
ًًثمنتدفعأنروسياعلىيتعين،للعدالةاألوروبيالمفوض،رايندرزلديدييهوفقًا.روسيامن ًًا .للغايةباهظا
.ألوكرانياالعدالةاستعادةمنيتجزأالجزًءاتصبحأنيجبلروسياالتعويضاتأنيعتقدوهو

الجمعةوميالتنفيذحيزالحظردخل.الروسيواأللمنيومالصلباستيرادعلىحظراالكنديةالحكومةفرضت➢
.مارس10

الجويالدفاعنظاممنبالكاملمجهزتينفصيلتينبنقل،األمريكيةالمتحدةالوالياتمعبالتعاون،النرويجتقوم➢
NASAMSتحملقاذفات4-3الفصيلةتمتلك،مفتوحةمصادرمنالواردةالمعلوماتوبحسب.أوكرانياإلى

.AMRAAMطرازمنصواريخستةمنهاكل
إبادة1933-1932هولودوموربأن(البلجيكيبالبرلمانالنوابمجلس)البلجيكيالنوابمجلساعترف➢

.األوكرانيللشعبجماعية

بشكلرانييناألوكالبحريةمشاةتدريبعلىماكرونالفرنسيوالرئيسسوناكالبريطانيالوزراءرئيساتفق➢
."الحربهذهفيوالفوزالمعركةساحةفيحاسمةميزةاكتسابعلىأوكرانيالمساعدة"مشترك
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تعزيززيادةلصالح،يسيرسكأولكسندر،خورتسيافيواالستراتيجيةالعملياتيةالقواتمجموعةوقائدزالوجنيفاليرياألوكرانيةالمسلحةللقواتالعامالقائدتحدث➢

وإلحاقلمدينةاعنللدفاعجهدهمقصارىاألوكرانيونوالجنودالقيادةتبذل.السيطرةتحتلكنصعبباخموتفيالوضعأننذكركم.باخموتفياألوكرانيةالمواقع

.بالعدوالخسائرأقصى

حربأسيرىعلالنارالروسأطلق،ذلكعلى.الحربوأعرافلقوانينمخالفةحربًاتخوضروسياأنأخرىمرةيثبت،اإلنترنتعلىفيديومقطعالمساءفيظهر➢

.جنيفاتفاقيةبموجبحربجريمةالعزلالحربأسرىقتليعتبر."أوكرانيامجد"عبارةبعدأعزلأوكراني

مدنيةبخاريةزوارقثالثةاألوكرانيةالمسلحةالقواتدمرت،العظمىبوتيمكينجزيرةمنطقةفي.خيرسونمنطقةفيDRGالعدوعلىاألوكرانيونالمدافعونقضى➢

OCباسمالمتحدثذكركما.الروسيةواالستطالعالتخريبمجموعاتبواسطة .روسيًاجنديًا18علىالقضاءتم،نزاروفالسيد"الجنوب"

.األوكرانيةالمسلحةللقواتالجويةالقواتقبلمن13تدميرتم،العددهذامن.الجويللدفاعصاروًخا15الروسأطلق2023مارس6-5ليلةفي➢

مستودعدمركما.مراقبةونقطتيالهندسيةالمعداتمنووحدتينللطائراتمضادةصواريخمجمعات3خاللمنالعدوقواتوالمدفعيةالصواريخوحداتخفضت➢

.ذخيرة
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لقبعلىلحصمتطوعأولهو"دافنشي".أوكرانياأجلمنالمعاركفي،"دافنشي"باسمالمعروف،كوتسيوبايلودميتروأوكرانيابطل،األسطوريالمحاربتوفي➢

Dmytroأدرج،2022عامفي.حياتهخالل"أوكرانيابطل" Kotsyubailoفوربسقبلمن"المستقبلوجه:30تحت30"تصنيففي.

المسلحةالقواتجنودهمهؤالء.خطيرةبجروحالمصابينمعظم.مدافعين4ومدافعًا126:أوطانهمإلىأوكرانيًا130أعيد،للسجناءأخرىتبادلعمليةفي،اليوم➢

منطقتيفيأسرهمتمالذينأولئكأُعيدكما.آزوفستالمنمنهم71،ماريوبولعنالمدافعينمن87بينهممن.DSST،الحدودحرس،الوطنيالحرس،ألوكرانيا

.دونيتسكمنطقةمنشخًصا35مجموعهما-وسوليدارباخموت

عنالكشفمعدطلبالتحالففيمسؤولوقال.المسلحةبالقواتمقارنةباخموتمعاركفيالجنودعددأضعافخمسةيخسرالروسيالجيشأنالناتومخابراتأفادت➢

.المدينةعنالدفاعأثناءكبيرةخسائرستتكبدأوكرانياأنالمتحدثوأضاف.استخباريةمعلوماتإلىتستند5:1الضحايانسبةإنهويته

قبلالجويةاألجسامتدميرمنتمكنتالجويالدفاعقواتألن،الفعاليةمنتقللالجنوبيةالمناطقفوقالرحلةأنبالفعلوجدوالقد."شاهد"إطالقاتجاهروسياغيرتلقد➢

يطلقونوالجنوبفيالصواريخحامالتعلىيحافظونالوقتنفسوفيالشمالمنيهاجمونواآلن-تكتيكاتهمغيرواأنهمفيالسببهوهذا.الهدفإلىتصلأن

"OKلـالصحفيالمركزرئيسة،هومينيوكناتالياقالت،"الهواءفيتكتيكيةأواستراتيجيةطائرات South ". .
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.لرياضيةاالنواديعلىتعتمدخاصةعسكريةلشركةتجنيدمراكزروسيامدنبعضفيفتحأنهبريغوزينيفغينيPMC"فاغنر"رئيسأعلن،الماضياألسبوعفي➢

.موسكوفي"الكمثرى"القتاليةالفنوننادي-نوعهمنمركزأولعنوانعلىأطلقكما➢

PMKافتتحت،مارس4إلى2منالفترةفي،(ISW)الحربلدراسةاألمريكيللمعهدوفقًا➢ "Wagner"وتيومنروستوففي-األقلعلىجديدةتجنيدمراكزثالثة

.الرياضيةالنواديعلىجميعهاتعتمد.وسامارا

www.tdcenter.org 3

.وشختارومارينوأفديفوباخموتليماناتجاهاتفيهجوميةعملياتتنفيذعلىالرئيسيةجهودهميركزون.ولوهانسكدونيتسكلمنطقتياإلداريةالحدودإلىالوصولمحاولةعنالروسيتوقفال✓

.وكورسكبريانسكلمناطقلحدوديةاالمناطقفيالتضاريسهندسةالروسيواصل.المحتلينمنهجوميةمجموعاتتشكيلعنالكشفيتملم.كبيربشكلالتشغيليالوضعيتغيرلم،وخاركيفتشيرنيهيف،بوليسك،فوليناتجاهاتفي✓

.مستوطنة30منأكثرفيمناطقوقصفت.دفاعيةعملياتالروسأجرى،KhersonوZaporizhzhiaاتجاهاتفي✓

.أوكرانياأراضيأنحاءجميعفيكبيًراصاروخيةضرباتبشنالتهديديزالال✓

خسائر الروس خالل الفترة من

2023.03.12 - 2023.03.06

5970 األفراد

52 الدبابات

77 المركباتًالمدرعةًالقتالية

61/5
/  راجماتًالصواريخً

أنظمةًالمدفعية

11 منظومةًالدفاعًالجوي

2/0 المروحيات/ الطائراتً

10 الطائراتًدونًطيار

0 القوارب/السفن

49 السياراتًوالوقود

10 السياراتًالخاصة
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:مختلفةقواعدمنصواريخإطالقعملية81تنفيذتم.ألوكرانياالحيويةالتحتيةالبنيةعلىآخرصاروخيًاهجوًماالروسشن➢
Kh-101طرازمنجوكروزلصاروخإطالقعملية28➢ / Kh-555.
.كاليبرطرازمنالبحريةكروزلصواريخإطالقعملية20➢
.X-22طرازمنكروزصواريخإطالقعمليات6➢
Kh-47طرازمنجوكروزلصواريخإطالقعمليات6➢ "Kinzhal".
.Kh-31P-2:موجهةصواريخإطالقعمليات8➢ 6 - X-59؛
.S-300طرازمنللطائراتمضادةموجهةلصواريخإطالقعملية13➢
."131/131-شاهد"طرازمنهجوميةطائرات8إطالقتمكما➢
صواريخمنصاروًخا48أصلمنصاروًخا34،األخرىاألوكرانيةالدفاعقواتوحداتمعبالتعاون،3Cاألوكرانيالجوسالحووسائلقواتدمرت➢

."131/131-شاهد"طرازمنطياربدونطائرات4إلىباإلضافة،كروز
.أهدافهاإلىالموجهةKh-59وKH-31Pصواريخ8تصللم،المنظمةالمضادةللتدابيرنتيجة➢

نفسوفي.لمستقبليةاالهجوميةللعملياتواالستعداداالحتياطلتجهيزالوقتكسبلنايتيحالمدينةعنالدفاعأياممنيومفكل.فقطتزدادباخموتعلىالسيطرةأهمية"➢
فيبخموتلالمهمالدورأخرىمرةيثبتوهذا.الهجوميةفاجنرقوات-جيشهمنجزء-."والقتالاالستعداداتأكثرالعدويخسر،القلعةهذهعلىالمعاركفي،الوقت

.رسكيسيأولكسندرالعقيدالبريةالقواتقائد."ذلكعلىواضحتأكيدالمدينةاقتحامأثناءحتفهملقواالذيناألعداءآالف.لمجموعتناالعامالدفاعمنظومة
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➢GURالدعايةيصلنأيجب،بالتفصيلاالستفزازلتغطية.البيالروسيةاألوكرانيةالحدودعلىالنطاقواسعالستفزازيخططونالروس:األوكرانيةالدفاعلوزارة
ةالدعائياإلعالملوسائلالحدثموقعمنمباشروبثوإذاعيتلفزيونيجسرتنظيمالمقررمن،مارس11في.بيالروسياإلىسولوفيوففولوديميرالرئيسيالروسي

خلقهواالستفزازمنالغرض.المدنيينالسكانبينالمحتملينوالضحاياالتحتيةالبنيةمرافقتدميرخطرتتوقعالمحتلينخططأنالمفترضمن.الروسياالتحادفي
.الروسياالتحادجانبإلىالحربفيللبالدالمسلحةللقواتالكاملةالمشاركةوضمانالبيالروسيينالمواطنينجانبمنألوكرانيامعادً عامرأي

.بيالروسياأراضيعلىعسكريةعملياتأيتجريالأوكرانياأننذكركم➢
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مدنيونوأصيب.صواريخقاذفاتعدةمنهجوم100الروسنفذكما.دونيتسكمنطقةعلىصاروخيةضربات4وجويةغارة29الماضياليومخاللالعدووشن➢

.السكنيةوالمبانيالمدنيةالتحتيةبالبنيةأضرارولحقت

.وشختارومارينوأفديفوبخموتليماناتجاهاتفيللعدوهجوم100منأكثراألوكرانيونالجنودصد،الماضياليومفي➢

وNevskeوMasyutivkaوHryanikyvkaمستوطناتاتجاهفيفاشلةهجوميةعملياتنفذوالقد.التكتيكيموقفهمتحسينالروسيحاول،ليماناتجاهفي➢

KreminnaوBilogorivkaوSpirneوFedorivka.
وباخموتيلفكافاس-ودوبوفووباراسكوفيفكازالزنيانسكيمناطقفيالهجماتمنالعديداألوكرانيونصدفقد-اعتداءاتهمعنالروسيتوقفال،باخموتاتجاهفي➢

.وإيفانيفسكيوبوهدانيفكا

.وشختارومارينأفديفمناطقفيفاشلةهجماتالمحتلوننفذ➢

.للعدوالتابعللطائراتالمضادةالصواريخمجمعموقعوضربواالمحتلونفيهاتركزمناطقعلىغارة11األوكرانيالطيراننفذ،اليومخالل➢
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!"ألوكرانياالمجد"قالأنبعدقُتلالذياألوكرانيالجنديهويةأخيًراSSUأكدت➢

الممكنمنكان.ماتسيفسكيإيغوروفيتشأولكسندر،تشيرنيهيفمنطقةفيTROمنالمنفصل119اللواءمن163الكتيبةقناصكانأنهاألمندائرةمحققوأثبت➢

إلىباإلضافة.لفيديواوموادالصورمعالجةعنفضالًً،وأقاربهمالمتوفىأقاربمعالتواصلتضمنتوالتي،التحقيقيةاإلجراءاتمنمجموعةبعدالبياناتتأكيدأخيًرا

.ماتسيفسكيأولكسندربالضبطهوالفيديوفيالجنديأنأكدتوالتي،الشرعيالطبصورةفحصنتيجةالدولةامنادارةتلقت،ذلك

يعنيمما،ماليوأرضناعنيدافعونالذينهمالمدافعونهؤالء.تقهرالالتياألوكرانيةالشخصيةهيماأجمعللعالمأظهر،الموتمواجهةفيحتى،حقيقيبطلهذا"➢

-"!ألوكرانياالمجد!لألبطالالمجد!للبطلالمجد.ماتسيفسكيأولكسندرمثلألشخاصبطوليةأعمالمنيتكونألوكرانياالعظيمالنصرألن.بالتأكيدسيهزمالعدوأن

.ماليوكفاسيلالدولةامنادارةرئيسالحظ

.الدمويةالجريمةهذهارتكبواالذينالمحتلينهويةتحديدعلىيعملالخاصالجهازأناألمنجهازرئيسوأضاف➢
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خسائر الروس خالل الفترة من

2023.03.12 - 2023.03.06

5970 األفراد

52 الدبابات

77 المركباتًالمدرعةًالقتالية

61/5
/  راجماتًالصواريخً

أنظمةًالمدفعية

11 منظومةًالدفاعًالجوي

2/0 المروحيات/ الطائراتً

10 الطائراتًدونًطيار

0 القوارب/السفن

49 السياراتًوالوقود

10 السياراتًالخاصة
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.طلقةًصاروخيةًمضادةًللطائرات421ضربةًجويةً،ًوأطلقواًأكثرًمن179ًصاروخاًو115ًوخاللًاألسبوعً،ًأطلقًالروسً✓

مارس9هجوم 

أكتوبرمنذعشرالرابعالجماعيالهجومهووهذا.أوكرانيامنمختلفةمناطقأخرىمرةالروسهاجم،مارس9ليلةفي
كروزوصواريخ،الجومنالمطلقةكروزصواريخاستخدامتم.مختلفةقواعدمنصاروخا81الروسأطلق.األولتشرين
المضادةالموجهةS-300وصواريخ،الموجهةالطائراتوصواريخ،Daggerنوعمنكروزوصواريخ،كاليبرنوعمن

هذابمثلللقصفأوكرانياتعرضت،مرةألول."131/131-شاهد"طرازمنهجوميةطائرات8إطالقتمكما.للطائرات
.المختلفةالصواريخمنالعدد
Zaporizhzhyaتنشيطإلغاءتم،القصفبسبب NPPخطآخرإيقافتم،مارس9يومصباًحا4الساعةحواليفي.تماًما
فترةاللخالسادسةللمرةالتعتيموضعفيالمحطةودخلت،األوكرانيالطاقةنظاممعالمحتلةالنوويةالطاقةلمحطةاتصال
.النوويةالطاقةمحطةإلىالطاقةإمداداتالطاقةصناعةأعادت،الظهربعدمافترةفيولكن.االحتالل

:أشخاصمسةخمات.حريقاندلعلذلكونتيجة.سكنيةمنطقةعلىروسيصاروخسقط،لفيفبمنطقةزولوتشيفحيفي➢
.الملحقةالمبانيمنوالعديدومرآبسياراتوثالثسكنيةمبانثالثةالحريقدمر.وامرأتانرجالثالثة

الدفاعصد.بًاتقريكروزصواريخأنواعجميعإلى"شاهد"من:تقريبًاالجويةأسلحتهمأنواعجميعالروسأطلق،كييففي➢
فيالتحتيةللبنيةعنصًراأصابDaggerنوعمنصاروًخالكن،تقريبًاشيءكلالجوي

منهماثناننقلو،األنقاضبسببأشخاصثالثةوأصيب.سفياتوشينمنطقةفيأيضاانفجاراتووقعت.هولوسيفمنطقة➢
.كييفمنطقةفيالجويالدفاعقواتعملت.سكنيمبنىساحةفيتحترقالسياراتكانت.المستشفىإلى

فوريزكاكري،بافلوغراد،دنيبرومناطقفيالزياراتتسجيلتم.دنيبروبتروفسكمنطقةفوقصواريخ7إسقاطتم➢
.الصناعيةوالمؤسساتللطاقةالتحتيةالبنيةتضررت.اثنانوأصيبشخصتوفي.ونيكوبول

.مهمةتحتيةبنيةمنشأةوضربواطياربدونشاهدبطائراتزيتوميرمنطقةالغزاةضرب➢
كهرباءخطوطعدةوسكنيةبمبانيأضراًراوألحقت،أوديسامنطقةفيللطاقةتحتيةبنيةمنشأةالروسيةالصواريخأصابت➢

.أوديسافوقطياربدونوطائرةصواريخستةالجويالدفاعقواتأسقطت.وأعمدة
،كذلإلىإضافة.خاركيففيمدنيةتحتيةبنيةمنشأةتضررت.والمنطقةخاركيفعلىغارة15بحواليالروسقام➢

.طفيفةبجروحكبيرتانامرأتانوأصيبت.خاصمنزلساحةبيسوتشينقريةفيصاروخأصاب
تقعلم.مهمةتحتيةبنيةمنشأة،سابقًاS-300طرازمن،روسيةصواريخخمسةهاجمت،Zaporizhzhiaمنطقةفي➢

.اصابات
.صواريخبثالثةأوبالستسوميفيشوستكامدينةالروسهاجم➢
.القصفبسببالمحليةالتجاريةالمحالأحدفيحريقاندلع.خاصةومنازلسياراتتضررإلىالهجوموأدى➢
.أوبالستميكواليففوقاألنواعمختلفمنروسيةصواريختسعةالجويالدفاعقواتأسقطت➢
.للطاقةمحطةضربت،Kropyvnytskyiحيفي➢
.سكنىاحدهامبانخمسةاالنفجاردمر.ترنوبلمنطقةفيبيدجايتسمجتمعأراضيعلىصاروخشظاياسقطت➢
.إصاباتتقعلم.فرانكيفسكإيفانومنطقةفيللطاقةالتحتيةالبنيةعناصرأحدإصابةتسجيلتم➢
.أوبالستتشيرنيهيففيالجويالدفاعقواتعملتكما➢

والمنطقةخاركيف

منيبلغرجليتوف)كوبيانسكفي.المحتلينلنيران(واحدجريح)وكوبيان(قتيالن)وتشوغويفخاركيفمناطقسكانتعرض
إعادةومركز،كنيةالسوالمباني،الوالدةومستشفى،التعليميةوالمؤسسات،للنقلالتحتيةبالبنيةأضرارلحقت،(عاًما65العمر
مقتلإلىأدىمامدنيةسيارةمعاديةقذيفةأصابتخاركيفبمنطقةبوداركيقريةوفي.لألطفالوالنفسياالجتماعيالتأهيل
منطقةبلوبانكوزاشايفيإطفاءومحطةاألقلعلىسكنيةمبانبأربعةأضراًراللطائراتمضادةمدافعركابألحق.زوجين
.وكروخمالينهريانيكيوكامستوطنتيمناطقعلىمدفعيقصفالروسنفذكما.خاركيف

زابوريزهزهيامنطقة 

وأوريهيفأوبالستغوليايبيلمنطقتيفيللمحتلينالمستمرالقصفجراءمنأخرىمدنيةوأعيانمنازلتضررت
الكهرباءإمداداتاختفت،ذلكوبسبب.زابوروجيالروسهاجممارس10ليلةفي.وفاسيليفسكيوبولوفيفوزابوريزهزهيا

هتوجيتم.زابوروجييهلمنطقةالحيويةالتحتيةالبنيةالروسقصف،مارس11في.بالمدينةمناطقعدةفيوالتدفئةوالمياه
الذينأولئكفيهمبمن،األشخاصمناآلالفمئاتيعيشحيث،"اإلقليميالمركزفيالحياةدعممركزإلى"300-إسصواريخ
.الحربمنالفرارعلىأجبروا

والمنطقةخيرسون

16ًًو(طفالنمنهماثنان)قتيال11ًً-الثقيلةبالمدفعيةمرة400منأكثرالمنطقةأراضيالمحتلونقصفوقد وفي.جريحا
أشخاصثالثةلقي،مارس5في.والسكنيةالخاصةوالمبانيالسكنيةواألحياءالدولةمؤسسةالعدوقذائفأصابتخيرسون
اصطدم،مارس9في.خاصمنزلعلىالهاونقذائفالغزاةأطلق-خيرسونمنطقةفيبوناتيفكاقريةقصفنتيجةمصرعهم
سقطت.خيرسونالغزاةقصف،مارس11في.أشخاصثالثةمقتلعنالقصفوأسفر.خيرسونفيعامنقلبمحطةالروس
.2وجرح3استشهد-ماركتسوبرقربقذيفة

دونيتسكمنطقة 

،ورسككراماتفي.دونيتسكمنطقةفيالنائيةالمستوطناتوعلىبأكملهالمواجهةخططولعلىصاروخيةهجماتالروسشن
شاهقةومبانيبمدرسةأضراًراوألحق،أشخاص10إصابةإلىأدىمما،مرتينKostiantynivkaقصفتم.مدرسةدمرت
قواتأطلقت،مارس/آذار8يومصباحفي.المدنيةالتحتيةالبنيةمنوأعيانزراعيةومبانيوسياراتومرائبخاصةومنازل
.أشخاصثالثةأصيب.الكوكلفحمأفدييفلمصنعاإلداريالمبنىعلىالنارالروسيةاالحتالل

.نارإلطالقPrechistivkaوNovoukrainkaوVuhledarتتعرض،Volnovakhaاتجاهفي
،هرومادكانوفوغروديفسمنميمريك،أفدييفكا،كوراخيفكا،كوراخوف،داتشن،هرومادكوراخيفسكا،دونيتسكاتجاهفي

،الست،اسيفوميخايليفاك،مارينكا،هيرومادمارينسكا،فوفتشينكا،كاميانكا،كراسنوهوريفكا،هرومادأوكريتينسكا
.ثقافيةومؤسسةإداريومبنىخاصةومنازلسكنيةمبانتضررتكما.المتأثرةبوبوتشينا،سيفوميخايليفكا

Horlivka،Bakhmutاتجاهفي Toretsk،(تقريبًابالكاملدمرتالمدينة) hromada،نيويورك،Vasiukivkaمجتمعمن
Soledar،Chasovy Yar،Kostiantynivka،Chasovy Yar hromada،Fedorivka،Minkivka،Rozdolivka،Orikhovo-

Vasylivka.بةومكتالحكوميةالطوارئخدمةمنوجزءومؤسسةومدرسةالخاصةوالمنازلالصالةوبيتاإلداريالمبنىتضرر
.ومتجر
.LysychanskاتجاهفيLymanمجتمعمنZarichneوTorskeوSiverskوZvanivمجتمعمنZvanivkaوPereizneيعاني
.االتجاهاتكلفيوقتلىجرحىهناك.والمدمرةالمتضررةالخاصةالمنازل

ميكواليفمنطقة 

تضرر.باتإصاتقعولم،وكوتسوروبسكاأوتشاكيفسكامنطقتيفيالمياهمنطقةعلىوالهاونبالمدفعيةهجماتالعدوشن
.والمزرعةالسكنيةوالمبانياإلداريالمبنى
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منطقة سومي

،بيدونوفوسلو،وإسمان،نوفغورود-زنوب:المنطقةفياإلقليميةالمجتمعاتعلىوالمدفعيةالهاونقذائفالروسأطلق
طائرتينتحليقالدفاعقواتسجلت،مارس/آذار8يوممساءفي.أضرارأوخسائرهناكتكنلم.بودوسيريدينو،وبيلوبول

.شوستكينسكيمنطقةإقليمفوقإحداهماأسقطت،المنطقةشمالشاهدنوعمنطياربدون دنيبروبتروفسكمنطقة 

،ونوجريفيسكاتشيرفنيكوبولمجتمعاتعلىهجماتتنفيذتم،األسبوعهذاخالل.دنيبروبتروفسكمنطقةإرهابالروسيواصل
هتوشًُ،للطاقةالتحتيةالبنيةمنشأةتضررت.سينيلنيكيفسكامقاطعة،فيليكيميخايليفسكا،مارغانيتسكا ،والزراعةالنقلمنشآتو ِّ

.الخاصةوالمنازل،اإلداريةوالمباني
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النارقونيطلوهمالروسالمحتلونفيهيظهراالجتماعيالتواصلمواقععلىفيديومقطعانتشر،مارس6االثنينيوم➢

ًًيرتديرجلينظر،أوالًً.أعزلأوكرانيجنديعلى ًًزيا صوتصدروي،الكاميرافيهتوجدالذياالتجاهفيعسكريا

ره":يقولالشاشةخلف ضمفوأرسل.الرصاصعليهأطلق،ذلكبعد."ألوكرانياالمجد":السجينأجاب."صو ِّ

أسيرانيأوكرجنديعلىروسغزاةإلطالقفيديوشريط،لوبينيتسدميترو،اإلنسانلحقوقاألوكرانيالبرلمان

إلىدوليةالالجنائيةالمحكمةكوليباودعا.المظالمأمناءمنوزمالئهالدوليينبالدناشركاءإلىالروسالغزاةيدعلى

.الروسيدعلىأعزلأوكرانيحربأسيرمقتلفيالفوريالتحقيق

واضاف.Zaporizhzhyaالنوويةالطاقةمحطة"خصصت"روسياإنغالوشينكواأللمانياألوكرانيالطاقةوزيرقال➢

،لدوليةاالمنصاتجميعفيعنهنعربالذي،موقفنايتلخص.مسدودطريقالىالوضعوصل،الحاليالوقتفي"

خروجعلى،وثانيًا،المحطةمنالسالحنزععلى،أوالًً:تستندأنيجبZNPPبشأنمفاوضاتأيأنحقيقةفي

ودونوءبهدنوويةمنشأةلتشغيلالفرصةاألوكرانيينالموظفينمنحينبغي،ثالثًا.ZNPPمنRosatomموظفي

تسجيلمع،"فيدرالية"ملكيةهيZNPPأنعلىينصبوتينمنلهقيمةالأمًراحصلنا،ذلكعلىرًدالكن.ضغوط

مفرطبشكليتصرفونالروس-اإلنذارإشارات،ZNPPفي."Zaporizkaمحطة"المسماةموسكوفيالمقابلةالشركة

.المحطةفياحترافيغيربشكل
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قسراًًفالاألطإجالءسيتم.النشطةالقتالمناطقمنلألطفالالقسرياإلجالءآليةعلىاألوكرانيالوزراءمجلسوافق➢

القيادةمععليهالمتفقOVAالـقرارذلكأساس.آخرقانونيممثلأومحلهيحلشخصأووالديهمأحدبرفقة

فييرغبونالالذينلآلباءكان،القراراتخاذقبل.فقطبخموتفيالقسرياإلخالءتطبيقسيتم،حاليا.العسكرية

طفال143ًًلبالفعالروسالمحتلونقتل،لذلكنتيجة.قريبمكانفيأطفالهمتركفيالحقالحربمناطقمناإلخالء

فتاةتوفيت،الثانيكانون/يناير12في.وفولنوفاسماريوبولفيالضحايااحتسابدون،وحدهادونيتسكمنطقةفي

عائلةرفضت.دونيتسكبمنطقةأفدييفكافيالقصفمنأخرىجولةخاللقلبيةبنوبةمتأثرةسنوات6العمرمنتبلغ

القسرياإلخالءآليةتكنلم،ذلكقبل.الطفلوإنقاذالمغادرةعليهمعرضأنهرغم،اإلخالء،أجدادها،الفتاة

.موجودة

فيمدني4000إلىيصلمايزالوال،دونيتسكبمنطقةباخموتفيالمبانيمن٪80إتالفأوتدميرتم،حاليًا➢

وزيرة-"العنيفالقصفبسببالتوترمنحالةفيوالناسهناكالتواصلالصعبمن.طفال38ًًبينهممن،المدينة

ألف70منأكثرالمدينةفييعيشكان،الشاملالغزوقبلأنهإلىاإلشارةوتجدر.فيريشوكإيرينااإلدماجإعادة

.طفلألف12منهم،شخص

رلتقريوفقًا،دونيتسكمنطقةفيمدنيأييصبلمعندما،2022فبراير24منذاألولالتاريخهومارس7كان➢

.OVAرئيس

منطقةسكانعلىالضغطممارسةالمحتلونيواصل،الروسيةالسفرجوازاتإصدارأهدافتحقيقأجلمن➢

منلمواطنسفرجوازلديهمليسالذينلألشخاصيمكنال،يناير1مناعتباًرا،المناطقبعضفي.زابوريزهزهيا

.الرواتب،الخصوصوجهعلى،نقديةمدفوعاتتلقيالروسياالتحاد

يفتقر.تقريبًاءشيمنهميبقلم-المدربينتدريبفيالعسكريةللخدمةالمتعاونينجمعيمكنهمالدونيتسكفيالروس➢

نظامامةإقفيتساعدأنالمفترضمنالتيالهياكلمنوغيرهما"المدعيمكتب"و"للشرطة"موظفينإلىالمحتلون

حاداالتحكومةقررت،الوضعاستقرارأجلمن.الروسيةالسيطرةعنتخرجبدأتالتيالمدنفيشرطة-إداري

إعدادبالفعليجري.العامينالمدعينومكاتبFSBمكاتبوكذلك،الداخليةالشؤونوزارةمنموظفينإعارةالروسي

.موظفيهمإليواءالمحليينالسكانمنالشققأخذمع،لهمالمساكنمنمخزون

.لوهانسكبمنطقةكريمينايافيمنازلهممنالسكانإخالءحاالتفيحادةزيادةُسجلت،المثالسبيلعلى➢

0
8

.0
3

منطقةفي.المزارعينمنالحبوبيأخذونزابوريزهزهيامنطقةفيالروسأنالعامةاألركانهيئةذكرت➢
Vasylivskyiالحظيرةإلىالحبوبمحاصيلجلبيتم،"الروسياالحتاللإدارة"يسمىممابأمر،المحتلة

قومي،كبيربشكلمخفضةبأسعارالشراءستارتحت.المنطقةفيالمجاورةوالمزارعالمزارعمنالمحلية
.الحبوببمصادرةببساطةالمحتلون

إلىأتوني.االحتاللمدارسأبناؤهميرتادالالذين،زابوريزهزهيابمنطقةبيرديانسكسكانمنازلالروسيداهم➢
وكرانيةاألالمدارسفياألطفالتعليمبموضوعالخاصةالمعداتمنللتحققبحثعملياتإلجراءاألمورأولياء
آباؤهمسلهميرلمإذاأطفالهمسيأخذونوأنهمبالغراماتللتهديديتعرضون،البحثعملياتأثناء.اإلنترنتعبر
روسيةسفرجوازاتعلىللحصولعاًما14سنفياألطفالعلىضغوًطايمارسونأنهمكما.روسيةمدرسةإلى
.الوطنيةالمقاومةلمركزوفقًا،ممكنوقتأسرعفي

إطالقظهريًُالذيالفيديوشريطإن،األوليللفحصوفقا،اإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممكتبعنممثلوقال➢
المنظمةودعت."حقيقيًايكونقد"،مارس6فياإلنترنتعلىتداولهتموالذي،أعزلأوكرانيجنديعلىالنار
.العدالةإلىالجناةوتقديم"وفعالةنزيهة"تحقيقاتإجراءإلى

مؤقتًاالمحتلةZNPPمنطقةحولاألمنيالوضعإنجروسيرافائيلالذريةللطاقةالدوليةللوكالةالعامالمديرقال➢
فيالعسكريةالتشكيالتعددكان،الماضيةالقليلةاألسابيعخالل".المحطةمنبالقربالقتالاشتدفقد:ساءقد

ZNPPحولفتوحمنقاشهناك.المصنعمنبالقربالعسكريالنشاطزيادةعنالمحطةفيفريقناأبلغ.ازديادفي
Zaporizhhiaفيالوضعيؤكد،لغروسيوفقًا".المنشأةمنبالقربالمضادوالهجومالهجوم NPPالحاجةعلى
.المصنعحولالسالحمنزوعةمنطقةإلنشاءالملحة

يمكن،ابمساعدته.الحرببسببأخرىبلدانفيالموجودينأوكرانيالمواطنيأوكرانيأناتطبيقتطويرتم➢
.المفيدةيميةالتعلالدوراتعنفضالًً،العملأوالتعليموخيارات،الضروريةالخدماتعلىالعثورلألوكرانيين

.العالمحولدولة19فيأعملأوكرانيأنا،حاليًا
منجديدةهجماتحدوثعدمحالةفيكذلكوسيظليوًما25لمدةمستقًرااألوكرانيالطاقةنظامفيالوضعظل➢

.ضئيلةالكهرباءواردات.الروسيالجيشقبل
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البنيةرافقمتعمل.كهرباءبدونأوديسامنطقةمنوجزءبأكملهاخاركيفأصبحت،الروسيالليليللهجومنتيجة➢
تعليقعن،تيريخوف،المدينةعمدةأعلنكما.المولداتعلىخاركيففيالطبيةوالمرافقالحيويةالتحتية
الهجومبعدطاقةمصدربدونتركواقدمشتركألف150منيقربماأنOVAذكرت.والتدفئةالمياهإمدادات
فيللطاقةتحتيةبنيةمنشأةتضررتكما.جاريةاإلصالحأعمال.Zhytomyrللطاقةالتحتيةالبنيةمنشأةعلى

،يفكيفيالحرارياإلمدادفيانقطاعاتهناك،هذابسببإنهكليتشكوالعمدةوقال.الهجومنتيجةالعاصمة
.تدفئةبدونالسكانبعضوترك

فييةالحيوالتحتيةالبنيةمرافقعلىصاروخيةضرباتأيًضاالروسياالتحادشن،مارس9يوممساءفي➢
،كهرباءبدونزابوريزهزيافيمشتركألف20حواليترك،الصاروخيةالضربةنتيجة.زابوروجيمنطقة
.المناطقبعضفيالمياهوإمداداتالتدفئةواختفت

لمستشاروفقًا.ماريوبولومنطقةماريوبولفيعسكريةمفوضياتبتأسيساالحتاللسلطاتبدأتآذار9في➢
بحلول2006عامفيولدواالذينالرجالجميعالهيكلهذايسجلأنيجب،أندريوشينكوبيتر،ماريوبولعمدة
.أبريل

Kakhovskaبمحطةلحقتالتيالروسيةاألضراربسببإنه،ليساكسيرهي،OVAدنيبروبتروفسكرئيسقال➢
HPP،ةمنطقلسكاناألهميةبالغأمًراالخزانفيالمياهمستوىعلىالحفاظيعد.ضحاًلًالخزانأصبح

.ونيكوبولكريفوريزيه
Zaporizhzhiaيغذيالذياألخيرالخطتضرر،مارس9فيالروسيالقصفنتيجة➢ NPP،كانالوقتولبعض

السلطةاستعادةتمت،الحقوقتفي.الديزلمولداتعلىيعمل
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